
 

 
 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE  

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome: Antonio Carlos Tinoco Cabral 

Cargo Comissionado:  Assessor  

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Curso: Administração de Empresas 

Instituição: Fundação Armando Alvares Penteado 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

   

GRUPO TINOCO CABRAL  

 

Cargo: Diretor Geral 

 

Descrição: Responsável pela gestão de propriedades rurais com diversas frentes de 

negócios (Cultura de milho, soja, cana de açúcar, criação de equinos, bovinos de raça 

e também bovinos de corte) totalizando mais de 2.000ha de área total; 

■ Gestão Financeira do Grupo (Contas a pagar, receber e investimentos) 

■ Responsável pelo Projeto de reestruturação societária e sucessória do Grupo. 

■ Projeto de eficiência, associado a gestão administrativa, de suprimentos e de recursos 

humanos, aumentando, no primeiro ano, em 17% o lucro líquido da Grupo. 

■ Gestão de Estoques (Compra e venda de insumos agrícolas), com base na eficiência 

e incremento de produção. 

■ Controle de doenças de todo o rebanho do grupo com práticas de vacinação e controle 

de endoparasitose e exoparasitose. 

■ Controle de pragas (Preventivos) nas plantações. 

■ Responsável pela implantação e gestão de ETE (Estação de tratamento de esgoto) 

em propriedades do grupo. 

■ Responsável pela confecção e gestão de projeto de plantio de 16 mil Mognos 

Africanos. 

■ Avaliação de Aspectos, Impactos Ambientais; Treinamento e Mobilização da 

Conscientização e Preservação Ambiental; 

■ Responsável pela elaboração, junto a equipe especializada, de toda a documentação 

ambiental das propriedades do grupo, bem como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), 

associado a correção de áreas de mata e áreas de preservação permanente (APP). 

 



■ Responsável pela manutenção e preservação de nascentes e mata ciliares das 

propriedades do grupo. 

■ Responsável pela fiscalização de vazio sanitário das propriedades durante a 

entressafra de grãos. 

 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARRETOS  

 

Cargo: Diretor de Compras 

 

Descrição: Responsável pela gestão de todas as compras de produtos médico-

hospitalares, envolvendo a elaboração de estratégias e procedimentos em análise de 

custos x qualidade e acompanhamento de resultados.  

■ Implantação e Coordenação de Sistema de Gestão de Qualidade, objetivando o 

crescimento e cumprimento das estratégias e metas pertinentes ao setor pela 

instituição, seguindo o cronograma de qualificação de certificação ONA  

■ Experiência na prospecção de novos fornecedores, visando melhoria e/ou fechamento 

de novos negócios; gestão de contratos de antigas e novas parcerias.  

■ Planejamento e definição de parâmetros para as negociações com atuação direta nas 

negociações de preços, prazos de entrega e condições de pagamentos e análise dos 

indicadores de desempenho e redução de custos.  

■ Coordenação de equipe responsável pela recepção de requisição de compras e 

serviços, realização e interpretação de dados das cotações de medicamentos e 

materiais médico-hospitalares via portal de compras (BIONEXO) e alimentação com as 

informações o sistema de informação TASY.  

■ Assegurar a emissão de pedidos de compras e encaminhá-los aos fornecedores; 

pesquisar novos fornecedores de produtos e serviços diversos, visando desenvolver 

fontes alternativas de suprimentos. 

  

 

INNOVA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 

 

Cargo: Coordenador da área de novos negócios.  

 

Descrição: Analista da área comercial (Compras e Vendas);  

■ Gestão de Projetos de Melhoria; Ex: Análise da viabilidade da ampliação e alteração 

na forma de cobrança de uma Estação de Tratamento de Esgoto.  

■ Gestão da operação (Logística, Produção e Estoque);  

■ Elaboração e Acompanhamento do Plano de Negócio; 

■ Desenvolvimento de Relacionamento com Fornecedores e Clientes;  

■ Identificação de novas oportunidades de Investimento; Ex: Aquisição de imóveis para 

incorporação ao portfólio da incorporadora do Grupo WTorre.  

■ Participação em projetos de consultorias; 


